
CM\890541LV.doc PE416.419v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Lūgumrakstu komiteja

25.11.2008

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0851/2007, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Frankie 
Edwards, par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu Ēģiptes valstspiederīgajam, kurš ir 
Apvienotās Karalistes valstspiederīgās laulātais

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, Lielbritānijas pilsone, kas dzīvo Francijā, 2007. gadā apprecējās ar 
Ēģiptes pilsoni un veica nepieciešamās darbības, lai iegūtu uzturēšanās atļauju savam vīram.
Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Parīzes prefektūra informēja, ka viņai būs jādodas uz 
Ēģipti. Francijas konsuls Kairā informēja viņas vīru, ka viņam būs jāpiesaka ģimenes 
apvienošanās, bet šī procedūra varētu ilgt astoņus mēnešus. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst 
pret to, ka viņa šo astoņu mēnešu laikā nevar dzīvot kopā ar savu vīru Francijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzēja ir Lielbritānijas pilsones, kura dzīvo Francijā. Viņa sūdzas par to, ka 
Francija, atsakoties viņas vīram ēģiptietim izsniegt „Savienības pilsoņa ģimenes locekļa 
uzturēšanās atļauju”, pārkāpj Direktīvas 2004/38/EK 9. un 10. pantu.

Atbildot uz Komisijas 2008. gada 4. aprīļa vēstuli Francijas varas iestādēm, Francija savā 
2008. gada 12. jūnija vēstulē paskaidroja, ka lūgumraksta iesniedzējas laulātais 2002. gada 
oktobrī Francijā ieradās ar ilgtermiņa uzturēšanās vīzu, kas viņam tika izsniegta uz ģimenes 
atkalapvienošanās pamata, lai viņš pievienotos savai bijušajai sievai — ASV pilsonei. Pēc 
tam, kad viņa laulība tika šķirta, Francijas varas iestādes 2005. gada novembrī neatjaunoja 
viņa uzturēšanās atļauju, jo viņš vairs neatbilda šādai atjaunošanai izvirzītajām prasībām.
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Neskatoties uz to, vīrietis palika Francijā, 2007. gada janvārī apprecējās ar lūgumraksta 
iesniedzēju un pieprasīja, lai viņam izsniedz Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās 
atļauju. Uzskatot, ka vīrietis Francijā ieradies nelegāli, kompetentā policijas iestāde 
(prefektūra) atteicās viņam izsniegt šo atļauju.

Tomēr savā atbildē Francijas iestādes uzskata, ka šo policijas iestāžu rīcība — atteikšanās 
lūgumraksta iesniedzējas vīram izsniegt iepriekš minēto uzturēšanās atļauju — ir 
Direktīvas 2004/38/EK pārkāpums. Francijas varas iestādes ir apņēmušās kompetentajām 
policijas iestādēm dot norādījumus pārskatīt šo lietu un šajā saistībā sazināties ar lūgumraksta 
iesniedzējas laulāto.

Komisija ir informējusi lūgumraksta iesniedzēju par šajā lietā izveidojušos situāciju un rūpīgi 
seko līdzi tās attīstībai.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī (REV)

Savā iepriekšējā atbildē Komisija norādīja, ka pēc vēstuļu apmaiņas ar Francijas iestādēm 
2008. gada pavasarī tās 2008. gada jūnijā atzina, ka kompetentās iestādes, atsakoties 
lūgumraksta iesniedzēja laulātajam kā Savienības pilsones vīram piešķirt uzturēšanās atļauju, 
nav ievērojušas Direktīvas 2004/38/EK prasības. Francijas iestādes arī bija apņēmušās uzdot 
valsts kompetentajām iestādēm atkārtoti izskatīt laulātā pieteikumu un minētajā jautājumā ar 
viņu sazināties.

Komisija turpināja sazināties ar Francijas iestādēm, lai noskaidrotu lūgumraksta iesniedzējas 
minēto administratīvo situāciju. 

2009. gada 19. janvārī lūgumraksta iesniedzēja informēja Komisiju, ka viņas vīram beidzot ir 
piešķirta uzturēšanās atļauja Francijā. Tādējādi Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja 
lieta ir atrisināta, un 2009. gada 8. oktobrī nolēma slēgt pārkāpuma izmeklēšanas lietu.


